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Tijdelijk besluit van
houdende nadere regels inzake de
Toetsingscommissie experimenten rechtspleging (Tijdelijk besluit
Toetsingscommissie experimenten rechtspleging)
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van OranjeNassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister voor Rechtsbescherming, van [datum], nr. PM;
Gelet op artikel 6, derde lid, van de Tijdelijke Experimentenwet rechtspleging;
De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van [datum], nr. PM);
Gezien het nader rapport van Onze Minister voor Rechtsbescherming, van [datum], nr.
PM;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
wet: de Tijdelijke Experimentenwet rechtspleging;
experiment: een experiment als bedoeld in de artikelen 1, eerste lid, en 5, eerste lid, van
de wet, zoals vastgelegd in een voorstel voor een algemene maatregel van bestuur;
Toetsingscommissie: de Toetsingscommissie experimenten rechtspleging bedoeld in
artikel 6, eerste lid, van de wet.
Artikel 2
1. De Toetsingscommissie bestaat uit minimaal zeven en maximaal negen onafhankelijke
leden, waaronder de voorzitter. De leden worden bij koninklijk besluit benoemd op
voordracht van Onze Minister voor Rechtsbescherming.
2. De voorzitter is rechterlijk ambtenaar of rechterlijke ambtenaar geweest. De overige
leden hebben aantoonbare affiniteit met geschilbeslechting in brede zin en zijn deskundig
op het gebied van de sociale, juridische of economische wetenschap. Bij de samenstelling
van de Toetsingscommissie wordt gestreefd naar een evenredige vertegenwoordiging
van deze wetenschappen.
Artikel 3
1. Na een adviesaanvraag van Onze Minister voor Rechtsbescherming brengt de
Toetsingscommissie binnen acht weken advies uit over het experiment.
2. De Toetsingscommissie gaat in haar advies in op de juridische,
sociaalwetenschappelijke en economische onderbouwing van het experiment en vult deze
waar nodig aan.
Artikel 4
De Toetsingscommissie wordt ingesteld voor de duur van de wet en wordt opgeheven
drie maanden nadat de wet vervalt.
Artikel 5
De archiefbescheiden van de Toetsingscommissie worden binnen drie maanden nadat de
wet is vervallen of, zo de omstandigheden daartoe eerder aanleiding geven, zoveel
eerder, overgebracht naar het archief van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.
Artikel 6
Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop de wet in werking treedt en vervalt
drie maanden nadat de wet is vervallen.
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Artikel 7
Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijk besluit Toetsingscommissie experimenten
rechtspleging.
Onze Minister voor Rechtsbescherming is belast met de uitvoering van dit besluit dat met
de daarbij behorende toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

De Minister voor Rechtsbescherming,

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

